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I.

A beszámolási év legfontosabb
katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

A Kirendeltség folyamatosan végezte és végzi mindazon megelőző hatósági tevékenységeit,
amelyek a polgári védelmi, a tűzoltósági és az iparbiztonsági szakterületen a folyamatos
kontrollt és kiszámíthatóságot biztosítják. Az események kezelésére a készenléti szolgálatok
magas szinten felkészültek, a szervezetfejlesztés eredményeként jelentősen javult illetékességi
területünk tűzbiztonsága. Az önkéntesség széleskörű társadalmi összefogáson nyugvó bázisa
fokozza a reagáló képességet.
A jogi szabályozás változásából eredő hatósági, szakhatósági jogkörbővítéssel a kirendeltség
olyan új szakmai feladatokat kapott, amelyek végrehajtása még hatékonyabbá teheti a védelmi
igazgatás megelőzési, beavatkozási képességét.
Mozgalmas, eseményekkel, szakmai és egyéb feladatokkal, kihívásokkal gazdagon tűzdelt
évet tudhatunk a hátunk mögött. A kirendeltség úgy érzem külső és átvitt értelemben belső
megújuláson és egyes területek tekintetében szakmai fejlődésén ment át az elmúlt időszakban,
mely folyamatnak a saját és a felsővezetői elvárásoknak megfelelően még nem értünk a
végére. A tájékoztatómban később részletezetteknek megfelelően általánosan elmondható,
hogy számos mutatónk javult, mely az illetékességi terület általános tűzvédelmi helyzetének,
iparbiztonsági hatósági tevékenységének javulását is eredményezte. Kiemelt feladatunk volt
az év közben jelentkező új besorolásokról, rendfokozatokról és a 30%-os fizetésemelésről
szóló parancsok elkészítése és annak előkészületi munkái. Mindezt személyi változások és
egy széleskörű laktanya, energetikai célú felújítási projekt kivitelezése is nehezítette, az ahhoz
kapcsolódó egyeztetések, bejárások, ellenőrzések, kivitelezés során állomány részéről nyújtott
segítségek és egyes irodákból ki és beköltözések. Kirendeltség mindennapjaiban fontos
változást jelentett a 2015 évben történő, plusz 2 fő tiszti beosztás betöltése és a további 1 fő
adminisztratív feladatot ellátó közfoglalkoztatott szerződés létrejötte.
A túlmunka keletkezésének elkerülésére, továbbá az egyenletes leterheltség megvalósítása
céljából, több alkalommal, egzakt számításokkal és statisztikákkal alátámasztott jelentéseket
továbbá megoldási javaslatokat terjesztettünk fel az igazgatóságra, melynek hatására az idei
évtől további 3 fő beosztott tűzoltó kezdhette meg szolgálatát Hajdúnánáson.

II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések
IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET
A járási rendszer kialakításából adódó illetékességi területváltozások, ADR hatáskör helyi
szintre telepítése, valamint az iparbiztonsági hatósági jogkörök folyamatos bővülésével
kapcsolatos feladatok megfelelő szintű ellátása érdekében, a 2015. évben az iparbiztonsági
felügyelői munkavégzés helyének a Kirendeltség került meghatározásra. Az ezt megelőző
időszakban a Kirendeltség nem rendelkezett kellő információval az illetékességi területén
lévő gazdálkodó szervezetek, valamint veszélyes áru szállítással foglalkozó vállalkozásokkal
kapcsolatosan, ezért a 2015-ös évben ezen telephelyek, valamint a katasztrófavédelmi törvény
IV. fejezet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetek feltérképezése volt a kitűzött cél.

Ennek érdekében kezdeményeztük az ADR telephelyi ellenőrzések hatékony és eredményes
végrehajtásához a veszélyes áru szállítással foglalkozó vállalkozások és az ott szerződött
biztonsági tanácsadók megyei szintű felmérését. Továbbá a 2015. év időszakában történt
ammóniatöltetű hűtéstechnikai rendszereknél veszélyes anyag kiszabadulásával járó
meghibásodások megelőzése érdekében végrehajtottuk az illetékességi területén lévő
hűtőházak felmérését és azok veszélyes anyaggal kapcsolatos tevékenységének ellenőrzését.
A jövőben is nagy hangsúlyt fektet a Kirendeltség az illetékességi területén található,
veszélyes áru szállításban résztvevők, veszélyes anyagokkal foglalkozók körébe tartozók
beazonosítására.
A Kirendeltség által ellenőrzött szállítóegységek száma 2015. év január 01-től december 31-ig
összesen 326, melyből 103 jármű tartozott az ADR hatálya alá. Az illegális veszélyes áru
szállítás kiszűrése céljából, szúrópróba szerűen 223 nem jelölt jármű került vizsgálat alá.
Az iparbiztonsági szakterület eredményességét szem előtt tartva preferáltam és támogattam az
Iparbiztonsági felügyelő szoros együttműködését a másik két kirendeltséggel és
igazgatósággal. Ennek megfelelően közös tervezés és ellenőrzés végrehajtás gyakorlata
alakult ki. 2015. év vonatkozásában összesen 5 db szabálytalanság került feltárásra, melyek
közül 4 db közúti, illetve 1 db közúti veszélyes áru szállítással kapcsolatos telephelyi
ellenőrzés keretében került megállapításra. A szabálytalanságok feltárásával kapcsolatos
eljárás lefolytatása során mindösszesen 1.987.000 Ft. összeg került bírság kiszabásra. A
kiszabott bírságokkal kapcsolatban fellebbezés nem érkezett az ügyfelek részéről.
Az érintett időszakban a Kirendeltség illetékességi területén 1 db ADR közúti baleset történt,
melynek során végrehajtott tételes ADR ellenőrzés szabálytalanságot nem állapított meg.
Veszélyes üzemek szakterületen
A Kirendeltség illetékességi területén 2012. évben Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről beazonosított üzemeken kívül újabb veszélyes anyagokkal foglalkozó
veszélyes üzem nem került besorolásra. Jelenleg 6 db veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
működik, melyek mindegyike küszöbérték alatti üzemként került beazonosításra. 2015. évben
az illetékességi területen lévő valamennyi veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem által
megtartott gyakorlat ellenőrzése megtörtént, valamint katasztrófavédelmi supervisori, illetve
időszakos hatósági ellenőrzések is végrehajtásra kerültek.
A Seveso III. irányelv bevezetésével kapcsolatos jogszabályi változások felülvizsgálatát
követően, egy esetben érkezett kérelem az érintett telephely alsó küszöbértékűvé történő
átminősítésével kapcsolatosan, mely eljárás folyamatban van. Üzemazonosítások
végrehajtására 12 alkalommal került sor, melyek iratbemutatás, valamint helyszíni szemle
módszerével valósultak meg. Az ellenőrzések nem tártak fel katasztrófavédelmi engedély
nélkül folytatott veszélyes tevékenységet, a végrehajtott üzemazonosítási szemléken veszélyes
anyag mennyiségi túllépés nem került megállapításra.
2015. évben üzemzavar, üzemi baleset, veszélyes anyagokkal kapcsolatos tűzeset, ezekből
kifolyólag veszélyes üzem leállás nem volt.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási és kijelölési eljárásai során
szakhatósági tevékenységünket a jogszabályokban és a belső szabályzókban foglaltaknak
megfelelő végeztük.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET
Polgári védelmi feladatok tekintetében is maradéktalanul tükröződik a szakmai irányítás és
felső vezetés elképzelése. Az év elején és közben meghatározott irányvonalak mentén
végeztük tevékenységünket, melyre a pontos és határidőben történő feladat végrehajtás volt a
jellemző. A polgári védelmi feladatok szakmai követelményeinek meghatározásában kiemelt
szerepe volt és van a különböző veszélyeztető hatások elleni védekezésre való felkészülésre, a
megelőzésre. A szakterületen is egyre nagyobb szerepet kaptak az általános megelőzést
szolgáló kockázati helyszíneket vizsgáló ellenőrzések. A veszély-elhárítási terv mellékletét
képezi a kockázati helyek kimutatása minden településen. Az utóbbi évek tapasztalatai
alapján mind az ár-és belvíz, mind a téli kockázati helyszínek tekintetében változások voltak,
így a nyilvántartást is ehhez kellett igazítani. Az elmúlt 2-3 esztendőben a kevesebb csapadék
miatt nem volt jelentősebb vízkár az illetékességi területünkön. A téli kockázati helyszínek
száma a közlekedési utak felújítása, bővítése kapcsán növekedett. 2015-ben a szakterületen
260 db ellenőrzés történt, melyen 287 kockázati helyszín bejárása történt. Ezek – a kockázati
helyszíneken felül - védművek, vízkárelhárítási tervek, befogadó helyek, fasorok, technikai
eszközök és elektromos riasztó eszközök ellenőrzését jelentette (3. számú melléklet). A
legnagyobb hiányosság a lakossági riasztó rendszerek állapotában és a vízkárelhárítási tervek
vonatkozásában van. Az utóbbi önkormányzati forrás hiányában nem valósul meg sok
településen.
Települések katasztrófavédelmi besorolása
2015-ben is a jogszabály előírása szerint a települések bevonásával felül lett vizsgálva a
települések veszélyeztetettsége és besorolása. A besorolási javaslat a megyei igazgatóságra,
majd a MVB-hoz lett felterjesztve jóváhagyásra. A kirendeltséghez tartozó 16 település
besorolásában változás nem történt (1. számú melléklet).
Polgári védelmi szervezetek felkészítése
A kirendeltség minden településén, jogszabály alapján megalakításra kerültek újonnan 2012ben a köteles polgári védelmi szervezetek. Ez 2.035 fő a 16 településen. 2014-ben területi
rendeltetésű járási mentőcsoportok megalakítása és minősítőse volt a fő feladat. Ez a négy
járásban 135 fő. 2015-ben az I. és II. besorolású településeken megalakultak a települési
mentőcsoportok. Polgáron 15, a többi településen 10 fővel. Ez 155 főt jelent. A kirendeltség
területén összesen 2.325 fő felkészítése történt az elmúlt két évben. Ebben az évben 16 db 12 települési és 4 járási mentőcsoport gyakorlat került megfelelő minősítéssel megtartásra.
Mind a 16 településen volt alapképzés és 8 településen szakkiképzés tartása a gyakorlatokkal
egybekötve. Jelenleg 5 db gazdálkodó szervnél van munkahelyi szervezet 40 fővel (2. számú
melléklet).
Települési közbiztonsági referensi rendszer működtetése
A referensi rendszer tovább működik, a kapcsolattartás az értekezleteken és az ellenőrzések
kapcsán valósul meg leginkább. Továbbra is segítőkészek az adatszolgáltatások és
gyakorlatok lebonyolításában. Leterheltségük végett előfordul, hogy nem, vagy hiányosan
teljesítenek egy-egy adatszolgáltatást.
Veszélyelhárítási tervezés
Az új veszélyelhárítási tervrendszer magába foglalja a települési, járási és kirendeltségi
szintet. Az évenkénti módosításuk megtörtént. Az adattárak frissítése a közbiztonsági
referensek bevonásával szinte folyamatosan történik az év folyamán. A befogadóhelyek
határozattal való kijelölése után elkészültek azok befogadási tervei, melyek tartalmazzák a

befogadó intézmények műszaki és egyéb adatait. Jelenleg van folyamatban az új
befogadóhelyek kijelölése, melyek új beruházások kapcsán jöttek létre.
Lakosságfelkészítési tevékenység
Lakosságfelkészítés keretében a polgári védelmi szervezeteken kívül az ifjúság bevonása és
felkészítése a fő feladat. Ez az ifjúsági versenyre való felkészítés és részvétel, valamint a
közösségi szolgálat teljesítésével valósul meg. Jelenleg 11 oktatási intézménnyel van hatályos
együttműködési megállapodásunk, és 2015-ben 88 fő középiskolás 1353 óra közösségi
szolgálatot töltött el a kirendeltségünkön. Ez 11%-os emelkedésnek felel meg az előző évi
létszámhoz képest (4. számú melléklet).
Védelmi igazgatási feladatok
A HVB-k 2015-ben az évi két rendes ülésen kívül rendkívüli ülést nem tartottak. Az üléseken
az ár-és belvízvédekezés, valamint a téli időjárásra való felkészülés keretében határozati
javaslat és mindkét ülésen az elvégzett munkáról, valamint a Seveso III. változásairól
számoltak be az elnök-helyettesek. A HVB-k járásonként 30 ezer forinttal támogatták a járási
mentőcsoportok éves gyakorlatát. Az elnök-helyettesek, mint munkacsoport vezetők
aktualizálták a munkacsoportba beosztottak adatait, elérhetőségeit.
HATÓSÁGI SZAKTERÜLET
Hatósági tevékenységünk során általánosan megállapítottuk, hogy a gazdálkodó szervezetek
részéről a tűzvédelmi előírások, használati szabályok betartása terén nagy elmaradás
tapasztalható. Ezért a hatósági munka proaktív szemléletét kellett megvalósítanunk, az egyes
szereplőkben tudatosítanunk. Szinte valamennyi hatósági ellenőrzés alkalmával került kisebb,
vagy nagyobb szabálytalanság megállapításra. Továbbá sokszor tapasztaltuk, hogy az egyes
használatba vételek alkalmával szembesülnek gazdálkodó szervezetek, vagy akár
magánszemélyek egyes (jogerős építési engedélyekben előírt) tűzvédelmi követelményekkel.
Ezért minden fórumon hangsúlyoztuk az időben lefolytatott egyeztetések fontosságát.
Előzőekből kifolyólag a vissza-, és valótlan dokumentálás fogalmával is számtalanszor
találkoztunk, melyekre a megfelelő intézkedéseket minden esetben alkalmaztuk.
Az ellenőrzéseket alaposan, minden előírásra, használati szabályra kiterjedően hajtottuk
végre, melyet pozitív elmozdulásnak értékelek, amit az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok
magas száma igazol. Hatékony megelőző tevékenységünk természetesen mindenki számára
fontos. A gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi helyzetének hatósági eszközökkel történő
javítása kiemelt feladat, csakúgy, mint a biztonságos beavatkozások alapvető feltételeinek
biztosítottsága, keletkező károk minimalizálása elősegítve az üzletmenet-folytonosságát.
Hatósági tevékenység és szankcionálás
A kirendeltség 2015. évben 311 darab hatósági ellenőrzést hajtott végre. A tűzvédelmi
ellenőrzések során feltárt hiányosságok következtében 20 esetben került sor tűzvédelmi bírság
kiszabásra, összesen 10.430.000.- Ft értékben. Az ellenőrzésen feltárt szabálytalanság miatt
44 esetben határidő megjelölésével köteleztük az ügyfeleket azok megszüntetésére.
Az új OTSZ hatályba lépese miatt szigorodó szabadtéri égetési szabályok miatt összesen
500.000 Ft tűzvédelmi bírságot szabtunk ki 22 ügyféllel szemben, mivel kül-, vagy
belterületen engedély nélkül illetve szabálytalanul végeztek égetést.
Az eljárásainkat akadályozó, illetve nem együttműködő ügyfelekkel szemben 9 esetben
szabtunk ki eljárási bírságot, összesen 260.000.- Ft értékben.

A bírságokat megállapító határozataink/végzéseink ellen 11 esetben éltek az ügyfelek a
fellebbezés lehetőségével, melyek közül 1 esetben a másodfokú eljárás még jelenleg is
folyamatban van. A lezárt fellebbezési eljárások eredményeként 4 esetben új eljárásra lett
utasítva kirendeltségünk, 5 esetben helybenhagyta az elsőfokú hatóság döntését, 1 esetben a
bírság összegét csökkentette az eljáró igazgatóság. Egy esetben, a másodfokú határozat ellen
élt az Ügyfél a bírósági felülvizsgálat lehetőségével, mely jelenleg eljárás jelenleg is
folyamatban van.
Az eltelt időszakban a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft.
bejelentése alapján 456 ügyfél számára tiltottuk meg az égéstermék-elvezető használatát a
közszolgáltató által feltárt, közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba
következtében, illetve 333 ügyféllel szemben hatósági eljárást indítottunk korábban feltárt
hiányosság elmulasztásáért. A FÜTESZ Kft. bejelentése alapján 153 ügyfélnél
iratbemutatással megvalósult célellenőrzést tartottunk. A tiltás hatására 175 ügyfél a feltárt
hiányosságot kijavította, azokat tanúsítvánnyal igazolta a kirendeltség felé, így a részükre
kiadott határozatokat visszavontuk.
Beépített tűzjelző rendszer létesítése engedély iránti kérelem 10 esetben, beépített tűzjelző
rendszer használatbavételi kérelem 11 esetben érkezett.
Szakhatósági tevékenység
Szakhatósági tevékenység során törekedtünk a hatóságokkal és az ügyfelekkel való megfelelő
együttműködés kialakítására, az ügyintézési határidő pontos betartására. Az évben 176 darab
szakhatósági eljárást folytattunk le, melyek közül 94 darab volt az ÉTDR rendszeren érkezett
építési-, használatbavételi engedélyezési megkeresés. Az ÉTDR rendszeren keresztül érkezett
építési engedélyezési eljárások az illetékességi területünk adottságaihoz igazodóan,
elsősorban a mezőgazdasághoz kapcsolódó építmények, illetve az állandó fejlődésben lévő
Polgári Ipari Parkban lévő beruházások voltak. A szakhatósági ügyek, illetve a kérelemre
indult hatósági eljárások számának csökkenésével, nagyobb hangsúlyt fektettünk a hivatalból
indult hatósági eljárások tényállásainak tisztázására, illetve a szakhatósági eljárások során a
tűzvédelmi előírások betartásának vizsgálatára. A szakhatósági eljárások során feltártak miatt
2 esetben a kivitelezések után valótlan nyilatkozatot kiadó tűzvédelmi szakértőt, illetve 1
esetben a nem megfelelő kivitelezést végző vállalkozót szankcionáltuk tűzvédelmi bírsággal.
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A hatósági munkánk során egyes hatósági részcselekményeket a tűzoltósági felügyelő, az
őrsparancsnok, a parancsnokhelyettes, a katasztrófavédelmi megbízottak és a beavatkozó
állomány hajtotta végre. Iratbemutatással megvalósuló ellenőrzés szélesebb körben és
nagyobb számban történő alkalmazása. Az igazgatóság, mint irányító szerv naprakész
tájékoztatása a folyamatban lévő hatósági eljárásokról, folyamatos szakmai egyeztetések a
fajsúlyosabb ügyekben.
TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
Illetékességi terület általános mentő tűzvédelmi helyzete
A 2015. év során illetékességi területünkön változatlanul egy hivatásos tűzoltóparancsnokság
(Hajdúnánási HTP), egy katasztrófavédelmi őrs (Hajdúböszörményi KŐ), és két
önkormányzati tűzoltóság (Balmazújvárosi ÖTP, Egyek ÖTP) látta el alapvetően a mentő
tűzvédelmi feladatokat. A HTP gépjárműfecskendője egy teljes rajjal, az Őrs és a két ÖTP
gépjárműfecskendői pedig fél-fél rajjal vonultak. Ezen felül különleges szerként egy
vízszállító gépjármű és egy műszaki mentőszer lett rendszeresítve. Alapvetően a tűzoltóságok
szerállománya megfelel az illetékességi területünk adottságainak. Illetékességi területünkön
működő Önkéntes Tűzoltó Egyesület kettő található Polgár ÖTE és Tiszacsege ÖTE
Illetékességi területünkön 2015. évben 515 tűzeset és 201 műszaki mentés történt. A
tűzeseteket követően 5 esetről készítettünk kirendeltségi jelentést, melyek felterjesztését
határidőben végrehajtottuk. Az esetszám átlagosnak mondható, mely az elmúlt évek
szabadtéri tüzek megelőzésévek kapcsolatos tevékenységünknek és az időjárásnak köszönhető
(5. számú melléklet).
Tűzvizsgálati eljárás 12 indult, melyből 10 már lezárásra december 31-ig, 2 pedig – a 2016.
január 1-től történt hatáskörváltozás miatt - átadásra került a Hajdú-Bihar MKI-nak.
Megállapított keletkezési okot a lezárt ügyek 60%-nál határoztunk meg (6-7. számú melléklet)
Személyi állomány
A HTP és az Őrs 2015. évben, beavatkozói állomány tekintetében teljes feltöltöttséggel – a
három fő rajparancsnok beosztás kivételével - június 29-ével kezdődően működött. Az őrs
állományából 4 fő távozott különböző indokkal. A HTP-n a készenléti állománynál
létszámváltozás nem történt.
A személyi állomány általános fegyelmi helyzete megfelelő. Az alakias viselkedést az
állomány alkalmazza. Fenyítésre nem került sor. Pozitív változást hozott az állomány életében
az új HSZT életbe lépését követő új bértábla bevezetése, amely kereset növekedéssel járt
mindenki esetében. Az ÖTP-k 24/48-as váltásban látják el a szolgálatot főfoglalkozású és
közfoglalkoztatottként alkalmazott, képzett tűzoltókkal.
Képzések
A HTP-n és az őrsön az állomány képzését az előírások betartásával végeztük. A szerelési
szabályzat változását követően, az új szabályzat szerelési feladatainak elsajátítása, és
gyakoroltatása érdekében napi egy+egy óra szerelési foglalkozást írtunk elő pluszban a
kiképzési tervben előírtakhoz képest.

Gyakorlatok
A szerelési és helyismereti gyakorlatok a HTP Kiképzési Tervében kerültek ütemezésre. A
szituációs begyakorló- és a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat pedig a Hajdú-Bihar MKI
által jóváhagyott 2015 évi gyakorlatterv alapján tartottuk meg. A HTP közös szituációs
begyakorló gyakorlatot tartott az őrssel és a működési területén lévő két önkormányzati
tűzoltóparancsnoksággal (Tiszavasvári, Balmazújváros). A szituációs begyakorló
gyakorlatokat minden esetben helyismereti foglalkozás előzte meg.
Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség
A KVK az adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hatályos jogszabályok és belső szabályozók
alapján tesz eleget.
A híradóügyelet az ügyrend szerint látja el tevékenységét. Az ügyrendben, és más
jogszabályban előírt dokumentumokkal, eszközökkel rendelkeznek. A napi jelentési
kötelezettségüknek eleget tesznek. Az ügyelet egyben ellátja a kirendeltség ügyeletesi
feladatait is. Jelentési kötelezettség elmulasztására nem került sor 2015-ben.
Ellenőrzések
Minden betervezett ellenőrzést végrehajtottunk a parancsnokság és az őrs állományának
tekintetében: szolgálat átadás-átvétel, szerelési- és technika kezelői gyakorlatok, vezetési
gyakorlatok dokumentálása, hivatali munkaidőn túli ellenőrzések, menetlevelek ellenőrzése,
napirend végrehajtása, szituációs begyakorló gyakorlatok stb. A fórumrendszer keretében a
tapasztalatok elemzése megtörténik, a többi szolgálati csoport részére is ismertetésre kerül a
szolgálatparancsnokok útján. A felettes szerveink által, az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok
megszüntetése, kijavítása minden esetben megtörténik. Az esetek megbeszélésre kerülnek,
majd az állomány tájékoztatását a szolgálatparancsnokok végzik.
Illetékességi és működési területünkön lévő önkormányzati tűzoltóparancsnokságok
felügyeleti ellenőrzéseit a normatív állami támogatás, illetve szolgálat ellátás, gyakorlatok,
szerelési foglalkozások tekintetében végrehajtottuk. Az önkéntes tűzoltó egyesületeket
negyedéves műszaki ellenőrzéseit végrehajtottuk, valamint részt vettünk az átfogó
ellenőrzéseiken, Polgár ÖTE-n a KVK végzett átfogó ellenőrzést. A tapasztalatokat
ellenőrzési naplóban, feljegyzésben, illetve átfogó ellenőrzés részjelentésében rögzítettük.
Önkormányzati tűzoltó parancsnokságok
Az ÖTP-k előírt felügyeleti ellenőrzéseit végrehajtottuk. Ennek során a szolgálat ellátását, az
állomány munkabiztonsági ellátottságát, szerelési készséget, gyakorlatok végrehajtását is
ellenőriztük. A szakmai irányítás keretében az ÖTP parancsnokok részt vesznek a HTP havi
vezetői koordinációin. A parancsnokok részt vesznek az általunk szervezett továbbképzéseken
is. A továbbképzési anyagokat, iratmintákat illetve egyéb tájékoztatókat elektronikus
formában továbbítjuk az ÖTP-re.
Önkéntes tűzoltó egyesületek
A parancsnokság működési területén három önkéntes tűzoltó egyesület van, amelyekkel
együttműködési megállapodást kötöttünk. Az együttműködés keretében mindhárom ÖTE
nyertes pályázatot nyújtott be. Védőeszközöket, tűzoltó szakfelszereléseket, szakfelszerelések
felülvizsgálatát és az ifjúság nevelésével kapcsolatos költségeket nyertek egyesületenként
több százezer forintos nagyságrendben. Jelenleg az összeférhetetlenségi jogszabály miatti
alapszabály módosítás miatt késedelmes a pályázatok teljesítése. Az ÖTE közgyűlésein
minden alkalommal részt veszünk. Az ÖTE ellenőrzéseit a jogszabályban meghatározottak
szerint ellenőriztük. A Nyíregyházi KvK-val közösen részt vettünk a Tiszadada ÖTE átfogó

ellenőrzésén Tiszavasvári ÖTP utóellenőrzésén. A KVK illetékességi területén kettő önkéntes
tűzoltó egyesület van.
Az állomány a káresetek felszámolásán túl részt vesz a polgári védelmi-, iparbiztonsági-, és
hatósági feladatok végrehajtásában is. Polgári védelmi szakterületen 44 db ellenőrzést,
iparbiztonsági területen 12 esetben, hatósági területen pedig 81 esetben hajtott végre
valamilyen eljárási cselekményt. A közösségi munka keretében résztvevő középiskolások
oktatásában, foglalkoztatásában az állomány is aktívan részt vesz.

HIVATALI MUNKA
Az irányító szervünk új SZMSZ-ének jóváhagyását követően 2015. évben elkészítettük a
kirendeltség új ügyrendjét. Élesben elkezdtük alkalmazni a Robotzsaru iktatóprogramot. A
kirendeltségen is bevezetésre került az Egységes Kormányzati Érkeztető Rendszer, melynek
használatával lehetővé vált, hogy a postai szolgáltatások igénybe vétele helyett elektronikus
formában, az állampolgárok megelégedésére gyorsabban történjen az ügyek intézése a
közigazgatási szervek között.
Hivatali munkánkat, a kirendeltség és az igazgatóság hivatala között a hatékony és rugalmas
együttműködés jellemezte, a többi szakterülethez hasonlóan.
Számos rendezvényt szerveztünk, vagy vettünk részt a szervezésében. Kiemelt esemény volt a
Hajdúböszörményben tartott Flórián napi ünnepség, a felújított laktanya átadó ünnepsége,
állománygyűlések. 2015. évben is megrendezésre került, immár 3. alkalommal a tűzoltóbál.
2015-ben is számos rendezvényen voltunk jelen, székhelyünkön, a város életében
érdeklődésre számot adó valamennyi rendezvényen képviseltettük kirendeltségünket,
alkalomszerűen a kapott utasításnak megfelelően, egyben az igazgatóságot. Önkormányzatok
és társszervek részéről történő meghívásoknak eleget tettünk, a szervezetek vezetőivel jó,
egyes esetekben akár napi kapcsolatot tartunk.
Sportversenyeken eredményesen részt vettünk és több alkalommal jól szerepeltünk, melybe
beletartozik a futás, labdarúgás és a tűzoltósport egyaránt.
Kommunikációs tevékenység
A kirendeltség, illetve a tűzoltóságok eseményeiről folyamatosan tájékoztattuk az igazgatóság
sajtószóvivőjét. A helyi televíziókban alkalomszerűen tájékoztattuk a lakosságot az aktuális
eseményekről. A jellemző, szezonális veszélyekkel kapcsolatos tájékoztatásokat és
figyelemfelhívásokat a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kommunikációs
rendjével összhangban hajtottuk végre, amelyek jellemzően a fűtési időszak, a szén-monoxid,
a téli időjárás, a szabadtéri tüzek, a méhek okozta veszélyek, valamint a nyári szárazság idején
figyelemfelhívás az avartűzre. Tájékoztatjuk a mezőgazdaságban dolgozókat az aratás
tűzvédelmi szabályairól, továbbá a lakosságot a mustgáz veszélyeiről és a kiemelt ünnepek
veszélyforrásairól. A Területi Tűzmegelőzési Bizottság munkájával összhangban, a
különböző közösségi rendezvényeken történő megjelenésünk alkalmával tájékoztatást adtunk
az aktuális tűz- és polgári védelmi kérdésekről, használati szabályokról, előírásokról,
melyekbe a közösségi szolgálatot teljesítő tanulókat is bevontunk.

HUMÁN SZAKTERÜLET
A kirendeltség rendszeresített létszáma 79 fő, ebből 72 beosztás van betöltve, mely a
következőképpen alakul:
Hajdúnánás (Kirendeltség és HTP)
tiszt
szolgálatparancsnok
beosztott tűzoltó
gépjárművezető
közalkalmazott
Hajdúböszörmény KŐ
szerparancsnok
beosztott tűzoltó
gépjárművezető

54 fő
12 fő
3 fő
24 fő
14 fő
1 fő
18 fő
3 fő
10 fő
5 fő

Áprilisban a Hajdúböszörményben megrendezésre került közös szervezésű rendőr és
tűzoltónap alkalmából soron kívüli előléptetésben részesült 2 fő és 20 fő kapott az
illetékességi területünkön lévő települések önkormányzataitól polgármesteri felajánlásként
ajándékcsomagot munkakörükben történő kimagasló munkavégzésük elismeréseként.
Elkészültek az új besorolásokról, rendfokozatokról és a 30%-os fizetésemelésről szóló
parancsok, átvételük után szolgálati panasz az állomány részéről nem érkezett. Júliusban és
augusztusban éves orvosi alkalmassági vizsgálaton vett részt az egész állomány és a
pszichológiai alkalmassági vizsgálaton is megjelentek az arra kötelezettek. Szeptemberben sor
került az állomány éves fizikai alkalmassági vizsgálatára, melyen az orvosi felmentéssel
rendelkezőkön kívül mindenki elérte a megfelelő szintet. Fegyelmi eljárást egész évben nem
kellett kezdeményezni senki ellen. Közfoglalkoztatási program keretein belül 5 fő
foglalkoztatását biztosíthatjuk.
GAZDASÁGI SZAKTERÜLET
A tervezett energiaracionalizálási projekt megvalósult, vele megújult a 125 éves laktanyánk,
melynek korábbi nagyobb volumenű felújítása 40 évvel ezelőtt volt. A fűtési rendszer
üzemképes, megfelelő hatékonysággal működik. A szerállás fűtése a külső hőmérséklet
függvényében történik. A nyílászárók ellátják funkciójukat. A téli felkészítést az épületek és
gépjárművek tekintetében elvégeztük, azok évszaknak megfelelően, üzemszerűen működnek.
A felújítás során igyekeztünk a munkakörülmények komfortosítása céljából megragadni
minden lehetőséget. Továbbá megvalósult az élőszavas riasztás és a riasztás során
működtetetett berendezések összehangolása, mely jelenleg tesztüzemben működik. Az előírt
selejtezéseket elvégeztük, raktáraink rendezettek, eszközök és védőruhák tekintetében
minimális tartalékkészlettel rendelkezünk. A műszaki biztonsági tiszt a műszaki megbízottak
segítségével ellátja a vonatkozó intézkedés szerint a gépjárművek karbantartottságának
ellenőrzését, valamint időszakos felülvizsgálatát, a szükséges megrendeléseket időben
leadtuk. Felülvizsgálatot hajtottunk végre egyes felszerelések tekintetében (saját létra, kötél,
mászóöv, illetve az igazgatóságon leadott megrendelés esetén bérfelülvizsgálatot is). A
készenléti szerek kisebb javításait helyben végeztük. 2015. első félévben a készenléti szerek
esedékes műszaki vizsgálata, valamint a málházott felszerelések és egyéni védőeszközök
felülvizsgálata megtörtént, melyekről egyenként jegyzőkönyv készült.

III. A következő év feladatai
Fentieket összegezve, megállapítható, hogy 2015-ben egy szélsőségektől mentes,
kiegyensúlyozott megelőző munkát tudtunk végezni. Munkánk során az együttműködés a
társszervekkel, különböző hatóságokkal, intézményekkel kiváló volt. 2015. évben
munkánkkal kapcsolatban az állampolgárok részéről panasz nem érkezett. Mindenképpen ki
kell hangsúlyozni, hogy az élért eredmények, mindenki részéről megfeszített munkát
igényeltek, melyhez elengedhetetlenül szükség volt az állomány szervezethez való
lojalitására, szakmai elhivatottságára, az új feladatokhoz való hozzáállására, mely a szervezet
sikerének alapvető feltétele.
Célok a jövőre
2016-ban még professzionálisabb teljesítmény a vezetői állománytól
Egységesség, csapatmunka
Átgondolt, költséghatékony gazdálkodás
A meglévő eszközök óvása, javítása
Az újabb hatósági jogkörök hatékony alkalmazása
Létfontosságú rendszerelemek folyamatos felügyelet alatt tartása
Prevenció fontossága minden szakterületen
Társszervekkel való szoros és hathatós együttműködés
Hitelesség, szakértelem, elkötelezett helytállás!

__________________________________________________________________________________________________

Hajdúnánás, 2016. május 18.

Szabó Norbert tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

1.

sz. melléklet

2.

sz. melléklet

Települések katasztrófavédelmi besorolása

Önkéntes mentőszervezetek eloszlása létszáma és képessége

Megye

1

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Balmazújvárosi Járási Önkéntes Mentőcsoport

2

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Járási Önkéntes Mentőcsoport

3

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Hajdúhadházi Járási Önkéntes Mentőcsoport

4

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Hajdúnánási Járási Önkéntes Mentőcsoport

32 fő alapvető vízkárelhártás
34 fő alapvető vízkárelhártás

5

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Balmazújváros Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

6

Hajdú-Bihar

Balmazújváros
Hajdúhadház

Bocskaikert

Bocskaikert Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

7

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Egyek

Egyek Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

8

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Folyás

Folyás Települési Önkéntes Mentőcsoport
Hajdúböszörmény Települési Önkéntes
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

10 fő alapvető vízkárelhártás

9

Hajdú-Bihar

Járás

Település

Mentőcsoport megnevezése

Minősített
létszám

SSz.

Képességek

41 fő alapvető vízkárelhártás
31 fő alapvető vízkárelhártás

10 fő alapvető vízkárelhártás

10

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Hortobágy

11

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Tiszacsege

Hortobágy Települési Önkéntes Mentőcsoport
Tiszacsege Települési Önkéntes Mentőcsoport

12

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Tiszagyulaháza

Tiszagyulaháza Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

13

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Újszentmargita

Újszentmargita Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

14

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Polgár

Polgár Települési Önkéntes Mentőcsoport

15 fő alapvető vízkárelhártás

15

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Téglás

Téglás Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

16

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Hajdúhadház

Hajdúhadház Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

10 fő alapvető vízkárelhártás

összesen:

263

3.

sz. melléklet

2015. évi kockázati helyszín ellenőrzések száma
belvízelvezetők; 241
250

200

150

külterületi
belvízelvezetők; 4

100

50

0

veszélyes fák; 20

téli kockázati helyszín;
17

tározó ellenőrzés; 1
védmű ellenőrzés; 4

4.

sz. melléklet

Közösségi szolgálatot teljesítők száma 2013-2015 között

2015

2013
88

26

79

2014

5.

Tűzoltói események 2015.

sz. melléklet

6.

sz. melléklet

7.

sz. melléklet

A tűzvizsgálati eljárások megindításának okai

Tűzkeletkezési okok aránya 2015.

